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Jednatel nemocnice Dan Navrátil,
MSc, MBA a vedoucí oddûlení labo-
ratofií Ing. Anna Páchová vysvûtlili
pfiítomn˘m, proã do‰lo k organizaã-
nímu spojení pÛvodnû dvou samo-
statn˘ch laboratofií, jaké stavební 
úpravy si to vyÏádalo, popsali novou
logistiku a Ing. Anna Páchová pak
pfiedstavila nov˘ analyzátor, zapÛjãe-
n˘ firmou Siemens.

Nové laboratofie si pfii‰el prohléd-
nout i starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a ãlenové rady mûsta Ing.
Franti‰ek Sivera a Ing. Radek Mazáã.

Sjednocení provozu hematologie
a biochemie pfiinese úsporu i zlep‰ení
komfortu pro pacienty a zdravotníky.
Za pouh˘ch 500 tisíc korun umoÏnila
spoleãn˘ pfiíjem vzorkÛ, roz‰ífiení
prostor laboratofie, sjednocení labora-
torního informaãního systému.

„Laboratofi se dfiíve skládala z
nûkolika men‰ích ãástí, coÏ zamûst-
nancÛm komplikovalo pohyb v tomto
prostoru. Provoz tam byl neefek-
tivní, tok materiálu nepfiehledn˘.

Plochu jsme proto pfiedûlali na jednu
velkou místnost moderního stfiihu.
UmoÏÀuje to také vût‰í zastupitel-

nost personálu,” fiíká jednatel ne-
mocnice Dan Navrátil, MSc, MBA.
Novinku pozitivnû pocítí i pacienti.
„UÏ nebudou tápat, ke kterému
okénku mají vzorky doruãit. V‰e
je nyní v jednom,” vysvûtluje
Navrátil.

Slouãení dvou linií laboratorní-
ho informaãního systému pfiinese
usnadnûní práce nejen lékafiÛm
v nemocnici, ale také lékafiÛm ze
spádové oblasti Boskovic. „Jedna
databáze pacientÛ, jedna Ïádanka
a jeden v˘sledkov˘ list pfiispívá ke
komplexnímu hodnocení laborator-
ních v˘sledkÛ. V˘sledky vy‰etfiení
jsou navíc doruãeny ve velmi krát-
kém ãase,” pochvaluje si vedoucí
oddûlení laboratofií Ing. Anna
Páchová.

Jeden vzorek, více informací
Vût‰í kus práce odvedou za-

mûstnanci laboratofie i díky nové-
mu analyzátoru, kter˘ nemocnici
v˘mûnou za star˘ pfiístroj zapÛjãi-
la firma Siemens. „Na‰i práci po-
sunul na vy‰‰í úroveÀ. Kombinuje
ãtyfii mûfiící systémy, a dovoluje
kontinuální vkládání vzorkÛ v rÛz-
n˘ch typech zkumavek. Místo
dvou odbûrÛ ve dvou zkumavkách
tak mÛÏeme dûlat jen jeden odbûr.
Pfiiná‰í nám to úsporu nákladÛ na
materiál, a jak uÏ bylo fieãeno,
i vy‰‰í komfort pacientÛm,” ko-
mentuje pfiínos nového pfiístroje
vedoucí laboratofií. Pracovníci 
laboratofie tak podle ní zvládnou
najednou analyzovat více vzorkÛ,
a také z jednoho vzorku zjistí více
informací. Dan Navrátil upozorÀu-
je, Ïe v âesku je podobn˘ch pfií-
strojÛ velmi málo. „Jde o novinku,
zatím jsou v provozu moÏná na
dvou pracovi‰tích kromû na‰eho,”
podot˘ká. 

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

P¤EDSTAVUJE SE VÁM
RK SDK REALITY...

- více na str. 2

PIVNÍ POUË 
V âERNÉ HO¤E...
- více na str. 15

Nemocnice pfiedstavila upravené laboratofie
Ve stfiedu 3. záfií 2014 pfiedstavilo vedení Nemocnice Boskovice s.r.o. vefiejnosti novû upravené klinické laboratofie.

Laboratofie si prohlédli lékafii i zástupci mûsta Boskovice.

Citát pro tento mûsíc

AÏ ti bude v Ïivotû nejhÛfi,

otoã se ke slunci a v‰echny

stíny padnou za tebe.
John Lenon

www.vrba.cz
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Táborníci „na lodi”.

V nedûli 17. 8. 2014 odpoledne byla zastávka na námûstí
ve Svitávce plná kufrÛ, ta‰ek, batohÛ, majitelÛ tûchto zavaza-
del a louãících se rodiãÛ. Pod hlaviãkou Ochotnického diva-
dla Svitávka odjíÏdíme na tábor do âe‰kovic u Blanska. Za
chvilku jsme na místû urãení a hned, jak jsme si rozebrali po-
koje a postele, vyrazili jsme vyzkou‰et odolnost hfii‰tû. KaÏdé
z dûtí si na‰lo nûjakou zábavu. Houpaãky, prÛlezky, pískovi‰-
tû, lezecká stûna, skluzavka, trampolína, volejbal, v‰ude sam˘
mlad˘ sportovec. 

PfiestoÏe nám poãasí dovolilo kraÈasy snad jen dva
dny, vylezli jsme na rozhlednu Podvr‰í na Veselici, ces-
tou jsme plnili úkoly, vyrazili jsme také na pfiehradu do
Blanska, tam  jsme hledali „fale‰né ke‰ky” a vydali se po
stopách pokladu v blízkém lese.  

KdyÏ nás dé‰È nepustil ven, se‰li jsme se v klubovnû a o zába-
vu nebyla nouze. Pantomima, spoleãenské hry, slepé puzzle, tichá
po‰ta, slovní fotbal, scénky z Partiãky, kufr, tvofiení pfiání, ta‰tiãek

Tábor Ochotnického divadla Svitávka

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

na krk, papírov˘ch postaviãek, maÀáskÛ, korálkÛ, obrazÛ i ob-
rázkÛ a vrcholem tvofiiv˘ch rukou byly náramky z gumiãek.

No, a kdyÏ za náma pfiijeli hasiãi, ukázali auto, hasící
techniku, protichemick˘ oblek a umoÏnili zájemcÛm jíz-
du v autû ãi sestfielení kuÏelu proudem vody, nebrala ra-
dost pod v‰ude stfiíkající vodou konce, a nakonec se mu-
seli v‰ichni utíkat pfievléct do suchého. 

Poslední veãer jsme dokázali, jako správní táborníci, roz-
dûlat oheÀ z mokrého dfieva a pfii dohofiívajícím táboráku jsme
odváÏnû zdolali stezku odvahy. V den odjezdu, poté, co jsme
si zabalili vûci zase zpátky do ta‰ek, jsme si je‰tû zasportova-
li na olympiádû, dostali spoustu cen, po obûdû zvedli adrena-
lin na hfii‰ti a hurá do autobusu a domÛ.

Vûfiíme, Ïe se v‰em na tábofie divadelního spolku líbi-
lo a odnesli si spoustu záÏitkÛ a vzpomínek. 

Jana Tome‰ová, Ochotnické divadlo Svitávka
Foto: Miroslava Holasová
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Blansko a okolí

Pfied deseti lety zaloÏila mladinká
Aniãka Jelínková taneãní krouÏek
a tent˘Ï rok vznikla skupina
Questionmark v Domu dûtí a mláde-
Ïe Blansko. Bûhem let se ve skupinû
vystfiídala fiada skvûl˘ch taneãníkÛ,
a jak ‰el ãas, tak se zvy‰ovaly i úspû-
chy a díky nasbíran˘m zku‰enostem,
které dûvãata získala na rÛzn˘ch sou-
tûÏích a vystoupeních se zvy‰ovala
prosperita a kvalita Questionmarku.
Za tu dobu vystfiídala skupina mnoho
podob a choreografií, se kter˘mi si
vybojovali nûkolik pohárÛ jak v okre-
se Blansko, tak i mimo nûj.

Aniãka Jelínková zodpovûdûla pro
na‰e ãtenáfie pár otázek.

KdyÏ jste pfied 10 lety zakládala
Questionmark, tu‰ila jste, Ïe skupina
vydrÏí i tolik let?

Taneãní skupina byl mÛj sen, takÏe
kdyÏ jsem do toho ‰la, doufala jsem,
Ïe vydrÏí co nejdéle a jsem moc ráda,
Ïe se na‰e taneãní rodinka rozrÛstá.

Co povaÏujete na nejvût‰í úspûch?
Minulou sezónu si odvezli dûvãata

z mírnû pokroãil˘ch pohár za 3. místo
v soutûÏi O pohár mûsta Kun‰tát a na
jafie si pokroãilí vybojovali 2. místo

v Dance Life Tour Jihomoravsk˘ kraj.
Ale za úplnû nevût‰í úspûch povaÏuji
to, Ïe nás tanec stále baví a mÛÏeme
se v nûm dále zdokonalovat.

Kolik taneãníkÛ nyní nav‰tûvuje
vá‰ krouÏek?

Máme nûkolik podskupin. Od nej-
mlad‰ích aÏ po nejpokroãilej‰í, ale do-
hromady nás je kolem 50 taneãníkÛ.

Kdy vás mÛÏeme vidût v akci?
Bûhem listopadu bude spousta akcí,

bohuÏel, pfiesné termíny nyní je‰tû ne-
vím. Jestli máte zájem, nav‰tivte nás
na tréninku a pojìte si s námi zatan-
covat. Kdoví, tfieba právû vy budete
na‰e nová hvûzda.

Dûkuji za rozhovor a pfieji do dal‰í
sezóny mnoho úspûchÛ.

Eli‰ka Polická

Taneãní skupina pod 
DDM Blansko slaví

Nejen ze zákulisí PMK

V den akce bylo na námûstí v Blansku od samého rána ru‰no. 

3.9.2014 – Slavnostní otevfiení za úãasti zástupcÛ mûsta.

PÛlmaraton Moravsk˘m krasem
v Blansku se pomalu stává tradiãní
sportovní událostí na konci prázdnin.
Leto‰ní ãtvrt˘ roãník máme zdárnû za
sebou, jak praví klasik, nebylo dÛleÏité
zvítûzit, ale zúãastnit se. Na své si pfii‰li
sportovci i diváci, vedle sportovního
programu byl pfiipraven i bohat˘ kultur-
ní program.

Letos nebyl pfiekonán Ïádn˘ ãasov˘
rekord, ale byly pfiekonány snad v‰ech-
ny úãastnické rekordy. Do leto‰ního 19.
roãníku PÛlmaratonu Moravsk˘m kra-
sem se registrovalo on-line 1 600 bûÏcÛ,
dal‰ích 67 se registrovalo pfiímo na mís-
tû v den závodu. Do jednotliv˘ch bûhÛ
potom skuteãnû nastoupil tento poãet
bûÏcÛ: Dûtské bûhy 153, Lidov˘ bûh na
800 metrÛ 72, Mûstsk˘ bûh na 2,4 km
141 a na hlavní traÈ pÛlmaratonu vybûh-
lo 1 122 (!) bûÏcÛ. Celkov˘ souãet je
tedy 1 488 bûÏcÛ.

V˘sledky 19. roãníku PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem 2014: Absolutní
pofiadí muÏi: 1. Toroitich Charles
Cheruiyot – Benedek Team, 2. Musau
Denní Mwanzia – Benedek Team, 
3. Olejníãek Luká‰ – Blanenská desítka,
4. Orálek Daniel – AC Moravská Slávia
Brno, 5. Bitala Václav – AK EZ
Kopfiivnice. Absolutní pofiadí Ïeny: 
1. Yadaa Consalater Chemtat – Benedek-
Team, 2. Szabó Tünde – Benedek Team,

3. Kamínková Petra – adidas running te-
am, 4. Vévodová Martina – AK Perná, 
5. Filipiová Eva – TJ ·umperk. Kompletní
listinu v˘sledkÛ najdete na www.sportujs-
nami.cz.

V‰e v˘‰e uvedené mohlo b˘t zreali-
zováno pouze díky píli organizaãnímu
t˘mu Sportuj s námi o. s., ktefií akci
svojí pílí a úsilím ve vlastním volném
ãase (pofiádající Obãasné sdruÏení
Sportuj s námi je nezisková organizace)
darovali Ïivot. A mohlo tak b˘t uãinûno
pfiedev‰ím díky sponzorÛm a partnerÛm
akce, ktefií se finanãnû i nefinanãnû po-
díleli na pfiípravách celého PMK.

Myslím si, Ïe by bylo dobré tûmto
partnerÛm podûkovat. OrganizátorÛm ak-
ce patfií také velk˘ dík, protoÏe nikdo,
kdo si to nezkusil nebo nemá s organizo-
váním akcí zku‰enosti, si nedovede pfied-
stavit tu zodpovûdnost, práci a nervy
s tím vynaloÏené. Náv‰tûvník nebo úãast-
ník akce nesmí poznat nic, ani mnohdy
vzniklé problémy, které se fie‰í „za po-
chodu”. V‰e musí probûhnout hladce,
v klidu a pohodû, aby si kaÏd˘ pfii‰el na
své, akce se mu líbila a pfií‰tû pfii‰el zase.

Renata Kuncová Polická
Foto: Ing. Jaroslav Parma

Oprava komunikace a ostatních
zpevnûn˘ch ploch na ulici KfiíÏkov-
ského (v úseku od ulice âellakovské-
ho po ulici Palackého) byla zahájena
21.7.2014 a ukonãena 28. 8. 2014.Tato
oprava byla provedena firmou DEAS,
spol. s r.o. Boskovice  v celkovém ob-
jemu  1 013 617 Kã. Kromû opravy sa-
motné komunikace do‰lo i k v˘mûnû
dlaÏby a obrubníkÛ na pfiilehl˘ch
chodnících. Pfied zahájením samotné
opravy byly v daném úseku provedeny
nové pfiípojky vodovodu a rekonstruk-
ce kanalizaãních ‰achet. Souãástí 
opravy komunikace byly také dal‰í
práce. Jmenovitû se jednalo o úpravy
de‰Èov˘ch vpustí, nové umístûní a roz-
‰ífiení prostor pro kontejnerová stání

separovaného a komunálního odpadu
a také pfieorientování vefiejného osvût-
lení.  RovnûÏ tak do‰lo i k provedení
úpravy zelen˘ch ploch.

Oprava komunikace v uvedeném 
úseku je pokraãováním pfiedcházejících
akcí  v této mûstské ãásti, kdy zde byly
realizovány opravy pfiíjezdov˘ch cest
k jednotliv˘m bytov˘m domÛm, opravy
komunikace a chodníkÛ na ulici
KfiíÏkovského v úseku Dvorská – âela-
kovského a na ulicích Palackého
a Pfiíkrá. Z hlediska souãasného stavu
zb˘vá provést opravy komunikací na 
ulici Koneãná a u bytového domu âela-
kovského 3-11.

MÚ Blansko, odbor KOM
Foto: RePo

Oprava na ulici KfiiÏkovského
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Povídání s Ing. Vítkovou 
nejen o Roku rodiny

Paní místostarostko, v bfieznovém vy-
dání ListÛ regionÛ jste ãtenáfie informo-
vala o akcích pofiádan˘ch v rámci
Mezinárodního roku rodiny. Je v souãas-
né dobû plánovaná nûjaká dal‰í akce?

Ve stfiedu 17. záfií se v Boskovicích usku-
teãní dal‰í sportovní a spoleãenská událost -
Bûh Terryho Foxe konan˘ celosvûtovû na
poãest kanadského atleta, kter˘ v roce 1980
po onemocnûní rakovinou a amputaci jedné
nohy uspofiádal Maraton nadûje. Tuto akci
pofiádáme ve spolupráci s o.s. Sportuj s ná-
mi, Nadací Krtek, dal‰ími partnery a s míst-
ními ‰kolami. Bude zahájena ve 13 hodin
v areálu âervená zahrada.

Za necel˘ mûsíc nás ãekají komunál-
ní volby, je tedy vhodn˘ ãas ohlédnout
se na uplynulé období; mÛÏete fiíct, co
se z Va‰eho pohledu v Boskovicích po-
dafiilo?

Hodnotit konãící volební období posou-
zením v‰ech uskuteãnûn˘ch projektÛ a akcí
by bylo urãitû nad rámec krátkého rozho-
voru. Osobnû si hodnû cením práce, která
se udûlala v památkové zónû. Vzhled his-
torického centra vãetnû Ïidovské ãtvrti se
zmûnil k lep‰ímu, coÏ oceÀují jak turisté,
tak obyvatelé tûchto ãástí mûsta. Opravy
historick˘ch objektÛ jsou velmi finanãnû
nároãné, jen díky získan˘m dotacím, 
napfiíklad z Programu regenerace Mini-
sterstva kultury, se dafií realizovat potfiebné
rekonstrukce. Letos jsme získali v tomto
programu dvû ocenûní; mûsto se stalo ví-
tûzem krajského kola a obdrÏelo cenu mi-
nistrynû pro místní rozvoj. Uznání za na‰i

práci v této oblasti vyslovili také zástupci
Federace Ïidovsk˘ch obcí, ktefií se úãast-
nili slavnostního otevfiení obnoveného ob-
jektu Ïidovské ‰koly, jinak fieãeno obecní-
ho domu, na Bílkovû ulici.

Z dal‰ích oblastí bych pfiipomenula zatep-
lování budov ‰kol a ‰kolek, modernizaci 
sociálních zafiízení a úpravy pfiilehl˘ch za-
hradních areálÛ. Sbûrn˘ dvÛr pro‰el také v˘-
raznou modernizací a dÛleÏité jsou investice
do kanalizace v Hrádkovû a v Mladkovû.

Mohla bych jmenovat mnoho dal‰ích
realizací, které povaÏuji za dobfie provede-
né a pfiínosné. Domnívám se, Ïe recept jak
správnû investovat prostfiedky je jednodu-
ch˘ - je tfieba stále komunikovat s obãany.
TûÏko bych uÏ spoãítala setkání a besedy,
které jsme uspofiádali jen proto, abychom
zjistili, co obyvatele mûsta nejvíc trápí
a jaké jsou jejich pfiedstavy o potfiebn˘ch
zmûnách. To je, nebo mûl by b˘t, základ
práce kaÏdého komunálního politika.
Proto mû v poslední dobû ponûkud udivu-
jí pfiedvolební sliby zástupcÛ nûkter˘ch
stran, ktefií uvádí „novinku”, Ïe budou ko-
munikovat s obãany. 

Co se v uplynulém období nepodafiilo
podle Va‰ich pfiedstav?

Domnívám se, Ïe by bylo tfieba vûnovat
více péãe ochranû tûch, ktefií ji potfiebují.
Mám na mysli omezení, nebo spí‰ zame-
zení hazardních heren, ochranu obãanÛ
pfied podvodn˘m jednáním podomních
prodejcÛ a podobné legislativní úpravy,
které se v mnoha obcích také snaÏí fie‰it.
Situaci v Nemocnici Boskovice neprospí-

vají ãasté v˘mûny jednatelÛ, stejnû jako 
okolnosti v˘stavby sportovní haly mnoho
na‰ich obãanÛ nepotû‰ily. Z oblasti mnû
blízké je to stále nevyfie‰ena otázka, co
s prolukou v lokalitû U Koupadel. Bude
tfieba tento problém fie‰it - opût ve spolu-
práci s obãany. Osobnû je mi sympatická
pfiedstava, Ïe by se v tomto místû mohla
vybudovat nová knihovna, kterou obãané -
ãtenáfii opravdu  potfiebují.  

To jsou tedy úkoly pro následující ob-
dobí?

Program ãinnosti pro období 2014-18 je
mnohem obsáhlej‰í, jedná se o dokument,
kter˘ máme jiÏ zpracovan˘ a bude vefiej-
nosti dostupn˘ jako souãást pfiedvolební
kampanû na‰í strany. Jen ve struãnosti:

âeká nás optimalizace sociálních slu-
Ïeb na území kraje a tedy i mûsta. Je dÛle-
Ïité zajistit, aby se tato úsporná opatfiení
nedotkla tûch, ktefií sociální pomoc sku-
teãnû potfiebují a také tûch subjektÛ, které
jsou schopny tuto pomoc kvalifikovanû
poskytovat. Hodláme podporovat rozvoj
Nemocnice Boskovice, která je zafiazena
v síti poskytovatelÛ zdravotních sluÏeb.
Boskovická nemocnice je zaloÏena mûs-
tem, ale s JMK musíme jednat o finanãní
podpofie pacientÛm, obãanÛm nejen
Boskovic, ale celého regionu. Konkrétnû
budeme podporovat vznik lÛÏek dlouho-
dobé intenzívní péãe a následné péãe.

Zasadíme se o vznik opatfiení omezují-
cích negativní vliv hazardu, návykov˘ch
látek a vandalismu. V oblasti dopravy je
tfieba roz‰ífiit moÏnosti parkování u ne-

mocnice a dále realizovat jiÏ pfiedjednan˘
projekt na vybudování parkovi‰tû u ‰koly
na ulici Hybe‰ova, které by usnadnilo jak
parkování, tak i problematick˘ prÛjezd po
této komunikaci.

Budu podporovat realizaci zázemí pro
cyklistické aktivity na rekultivované
skládce v Doubravech, kde by mohl b˘t
vybudován také skate park, kter˘ patfií
k na‰im dlouhodob˘m restÛm. 

Nepochybuji o tom, Ïe na téma budou-
cích úkolÛ bychom mohli hovofiit je‰tû
dlouho. Máte také nûjak˘ pfiíjemn˘ osob-
ní záÏitek z poslední doby? Neskákala
jste opût z letadla?

Mám velmi hezk˘ záÏitek, ani k nûmu
nebylo potfieba letadlo. V nedávné dobû
jsem po letech opût tábofiila se skauty na
Randulce. V té dobû jsem slavila naroze-
niny a zcela neãekanû jsem tam dostala
hobla - to se nestalo uÏ opravdu dlouho.

Paní místostarostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Místostarostka mûsta Boskovice, zastupitelka Jihomoravského kraje,
pfiedsedkynû OV KDU-âSL Blansko a dal‰í ãinnosti v neziskov˘ch organiza-
cích, to v‰e vykonává Ing. Jaromíra Vítková.

Místostarostka Boskovic 
Ing. Jaromíra Vítková.
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Boskovice a okolí

Ve stfiedu 17. záfií zveme v‰echny pfiíz-
nivce klasické hudby na zahajovací koncert
Kruhu pfiátel hudby 2014/15. V 19.00
v Synagoze maior vystoupí Jifií Ho‰ek
a Dominika Weiss Ho‰ková. V programu
zazní v˘bûr skladeb Ïidovsk˘ch autorÛ pro
dvû violoncella: Ernst Bloch, David
Popper, Ïidovské písnû.

Vstupné:  130 Kã na místû / 100 Kã v pfied-
prodeji do úter˘ 16. 9. v MIS Boskovice,
Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77.

Ve stfiedu 24. záfií zahajujeme cyklus
jazz-blues-boskovice 2014/15 prvním
koncertem jazz a fusion formace UP!

z Brna. Autor repertoáru Mirek Vesel˘
je zku‰en˘ studiov˘ i pódiov˘ hráã, má
za sebou dlouholetou spolupráci
s DeÏo Ursínym, Orchestrem Gustava
Broma, Láìou Kerndlem. Saxofony
obsluhuje Radim Hanousek. Basov˘
bagr Du‰an Reichmann patfií dlouhá lé-
ta k vyhlá‰en˘m hráãÛm. Rytmick˘
stroj kapely pohání bubeník Honza
Dvofiák, vyhledávan˘ brnûnsk˘ studio-
v˘ hráã, jinak ãlen B-side bandu a Ka-
pely Terezy âernochové.

Vstupné:  140 na místû / 100 Kã v pfied-
prodeji do úter˘ 23. 9. v MIS Boskovice,
Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Ve stfiedu 3. záfií se slavnostnû otevfiela
Pfiírodní zahrada v M· pracovi‰tû Na
Dolech. Práce zaãaly letos v bfieznu a zcela
se zde obnovila pÛvodní nevyhovující zahra-
da zamûfiená na environmentální v˘chovu.
Bez dotace ze SFÎP bychom ji nezrealizova-
li. âástka na realizaci po v˘bûrovém fiízení
dle smlouvy ãinila cca 1.330 tis. Kã vãetnû
DPH. Dotace 90%, 10 % spoluúãast mûsta.
Název projektu Voda jako pfiítel, voda jako
Ïivel rekonstrukce zahrady, obnova její ze-
lenû a doplnûní nov˘mi dûtsk˘mi herními
prvky, v‰e v souvislosti s environmentální
v˘chovou. Zahrada je rozdûlena na segmen-
ty: voda - vodní jezírko, bláti‰tû, vûÏ se
skluzavkou, zahrádka - záhony, komposté-
rek, zahradní domeãek, vítr - vûtrníky,
dvouhrazda, vûÏ se skluzavkou, skr˘‰e -
habrové domeãky a zelené bludi‰tû a ven-
kovní uãebna, setkávání - ohni‰tû, hmatov˘

chodník (jeho povrch se bude mûnit - budou
tam kaãífie, dlaÏba z dfievûn˘ch hranolÛ, ‰i‰-
ky, mulãovací kÛra, apod.), divoãina - jeÏ-
kovník - tam bude moÏno pod vûtvemi
ukr˘t jeÏka, segment alej - ovocné stromy.

To v‰e projekt umoÏní, ale urãitû p. uãi-
telky vymyslí dal‰í moÏnosti.

Ze stejného dotaãního titulu byla pfiiznána
dotace na zahradu v pfiírodním environmen-
tálním duchu i u pracovi‰tû Bílkova. Projekt
se jmenuje K pfiírodû o krok blíÏ. Rada mûsta
schválila po v˘bûrovém fiízení dodavatele, za-
ãátek stavby bude v bfieznu 2015, ukonãení
v srpnu 2015. Zahrada bude také zamûfiena na
environmentální v˘chovu. Realizace bude si-
tuována do místa, kde dfiíve byla umûlecká
platika, která byla z dÛvodÛ havarijního stavu
odstranûna a prostor se nijak nevyuÏíval.

Ing. Jaromíra Vítková
Foto: Ing. Jaroslav Parma

KaÏd˘, kdo se pfii‰el v sobotu 30. 8.
2014 odpoledne podívat do parku ve
Svitávce, mûl hned nûkolik moÏností
seznámit se s rodinou Löw- Beer.
Náv‰tûvníci si mohli projít Velkou vilu,
která zmínûné rodinû patfiila. Právû zde
se konala odborná konference za úãasti
potomka pÛvodních majitelÛ pana
Johna Löw- Beera. Program zahájili pa-
ní Miroslava Holasová a pan Jaroslav
Zoubek, kter˘ velmi mile pfiivítal vzác-
ného hosta opût doma. 

Celá akce byla pfiená‰ena na obra-
zovky do venkovního stanu, kter˘ byl
zaplnûn do posledního místa a v‰ichni
se zájmem poslouchali pfiedná‰ky od-
borníkÛ na slovo vzat˘ch. PhDr. Petra
Svobodová pfiiblíÏila obnovu vily Löw-
Beer v Brnû. Pan Pavel Krejcar nás 
seznámil s rodokmenem rodu Löw-
Beer. Ing. arch. Iveta âerná a PhDr.
Dagmar âernou‰ková nám pfiedstavily
vilu Tugendhat a postavu Fritze Löw-
Beera. Mgr. Vladimír Vele‰ík st. a Mgr.
Vladimír Vele‰ík ml. nás zasvûtili do
pfiípravy a tvorby knihy, která se spolu
s filmem Pfiíbûh nalezeného kufru, sta-
la pomyslnou tfie‰inkou na dortu. Kfitu
knihy i filmu se ujal John Löw- Beer,
kter˘ nás, jen tak mimochodem, v‰ech-
ny okouzlil sv˘m ‰armem a bezpro-
stfiedností. A pak nás ãekala slíbená
premiéra. Sledovali jsme film i tváfie
náv‰tûvníkÛ, ze kter˘ch se dalo ãíst pfií-
jemné pfiekvapení. 

Skleník poskytl svoje zázemí putovní
v˘stavû vûnované, jak jinak, rodinû
Löw-Beer, jejich ÏivotÛm, podnikání
i aktivitám. V̆ stavu doplÀují letecké
fotky Svitávky, fotky z filmového natá-

ãení, z oprav skleníku i Velké vily, ãi
obrazy dûtí, znázorÀující známé budovy
mûstyse. 

Dvouletá práce tvÛrcÛ projektu byla
ocenûna nejen velk˘m potleskem, ale
i fiadou pozitivních a pochvaln˘ch re-
akcí, takÏe shrnuto dvûma slovy:
KLOBOUK DOLÒ!

Jana Tome‰ová
Foto: Darina Stloukalová 

Nová pfiírodní zahrada v M· Slavnost Löw-Beerov˘ch vil aneb
odpoledne ve stylu 30-t˘ch let

Slavnostního otevfiení Pfiírodní zahrady se úãastnila i ‰iroká vefiejnost.

John Löw-Beer s manÏelkou Patricií
pfied Malou vilou.

T˘m projektu „Löw-Beerovy vily” s Johnem Löw-Beerem ve Velké vile. 
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V dne‰ní dobû jiÏ asi není bûÏného ob-
ãana, kter˘ by nemûl doma internet a tele-
vizi. Ale není televize jako televize. Zlobí
vás, kdyÏ bûÏí vá‰ oblíben˘ film a vy
zrovna nejste doma nebo víte, Ïe jej ne-
stihnete od zaãátku nebo sportovní pfienos
vysílají v noãních hodinách, kdy uÏ prostû
nezvládáte sedût u televize? ¤e‰íte pofiád
nahrávání nebo stahování filmÛ pro dûti
i dospûlé, kam je ukládat a jak v tom v‰em
je‰tû udrÏet pfiehled a pofiádek? ¤e‰ení 
existuje a je na dosah: mÛÏete se dívat na co
chcete a kdy chcete – s televizí od Alf servi-
su to jde, je to jen na va‰í chytré volbû...

Spoleãnost Alf servis nabízí sluÏbu
IPTv (digitální televize pfies internet proto-
kol) jiÏ dva roky. Netradiãnû kvalitní digi-
tální obraz uchvátí kaÏdého, kdo nav‰tíví
„na zku‰enou” kanceláfi spoleãnosti, aby
vyzkou‰el, jak to funguje. Pfiíjemná pra-
covnice vám ochotnû pfiedvede ovládání,
pokroãilé funkce a programovou nabídku
televize a pfiedá vám ve‰keré informace
o sluÏbû a moÏnostech jejího zfiízení.

Funkce IPTv jsou opravdu neocenitelné.
Nejoblíbenûj‰í „timeshift” - posunutí se na
ãasové ose vysílání aÏ o 48 hodin zpût, je 
opravdu skvûlé. V rámci tohoto posunu mÛ-
Ïete libovolnû sledovat a nahrávat pofiady,
které si vyberete. Nahrávání nemusíte sloÏi-
tû programovat, ale prohlédnete si v progra-
mové nabídce, co bûÏelo (aÏ 48 hodin zpût),
co se právû vysílá nebo bude na programu
v následujících hodinách a dnech a vybrané
pofiady jedním stiskem tlaãítka prostû na-
hrajete na úloÏi‰tû. A seriály? Zvolíte po-

vém pojetí nabídne sledování televizních
programÛ i na chytr˘ch zafiízeních, vzdá-
lené ovládání televize pfies chytrá zafiízení,
jako i vyuÏití pokroãil˘ch funkcí IPTv
(posun v ãase, nahrávání jedním stiskem,
pauza atd.), aÏ polovinu programÛ  si di-
vák bude moci sestavit sám z vybraného
balíãku programÛ.

S logem spoleãnosti Alf servis se ve mûs-
tû Blansku setkáte pomûrnû ãasto, napfiíklad
na sportovním ostrovû, v aquaparku, na ná-
mûstích v centru mûsta, v rÛzn˘ch restaura-
cích. Internetové pokrytí WiFi free v tûchto
lokalitách reaguje na dnes jiÏ velmi Ïádanou
potfiebu b˘t „online” doslova i na ulici.
Zabrouzdat si volnû na internetu na laviãce
pfied radnicí, v zámeckém parku, na koupa-
li‰ti, pfii sledování fotbalového zápasu na sta-
dionu, pfii relaxaci na pfiehradû - tato pfiíleÏi-
tost se dnes stala v˘zvou v‰em, ktefií pouÏí-
vají chytrá zafiízení typu smartphone nebo
tablet. Bez nadsázky lze fiíci, Ïe sv˘m rozsa-
hem je projekt WiFi free pokrytí rozsáhl˘ch
vefiejn˘ch míst v Blansku a okolí v˘raznou
v˘jimkou v celorepublikovém mûfiítku. 

Alf servis je dnes stálicí v poskytování
kvalitních sluÏeb internetu a digitální tele-
vize IPTv v Blansku a okolních obcích a
roz‰ifiuje pokrytí i do vzdálenûj‰ích a z ge-
ografického pohledu hÛfie dostupn˘ch míst,
napfi. Kotvrdovic, Rudice, Lysic, B˘kovic,
Îernovníku a Vavfiince. Pokud máte zájem
o stabilní a kvalitní sluÏby, kde se o vás sta-
rají a vy tak mÛÏete b˘t dlouhodobû bez
starostí, Alf servis je vÏdy dobrou volbou.

VsB

my a zkrátit tak vá‰ ãas sledování pofiadu.
Alf servis v souãasnosti tuto sluÏbu na-

bízí uÏivatelÛm internetu v blanensk˘ch
sídli‰tích.   Chytfií diváci uÏ své fie‰ení na-
‰li – staÀte se také nezávisl˘mi na tom, co
v televizi právû bûÏí a vyuÏijte sluÏbu IPTv
od Alf servisu. Od záfií na vás ãeká je‰tû
lep‰í nabídka sluÏeb.

Spoleãnost Alf servis nyní intenzivnû
pfiipravuje pilotní provoz sledování IPTv
kdekoliv v Blansku a okolí, kde se uÏiva-
telé pfiipojují k internetu individuálním
pfiijímaãem s anténou. SluÏba IPTv v no-

kroãilé nahrávání a pak si jiÏ vybíráte a sle-
dujete nahrané díly. Jednodu‰e a rychle.
Jedineãné také je, Ïe mÛÏete nahrávat z li-
bovolného poãtu programÛ souãasnû. Pfii
sledování lze obraz „pauznout” tedy zasta-
vit a po ãase (v fiádech hodin) se vrátit k roz-
koukanému pofiadu, i kdyÏ jste mezi tím te-
levizi vypnuli. Po zapnutí jste pfiesnû tam,
kde jste sledování pfieru‰ili. Îádn˘ stres,
kdyÏ pfiicházíte k televizi po zaãátku va‰e-
ho seriálu nebo filmu, prostû se posunete na
jeho zaãátek a spokojenû sledujete dûj od
zaãátku a mÛÏete „pfieskákat” i ãasté rekla-

Alf WiFi free v areálu aquaparku v Blansku. Foto: archiv Alf servis

chytré fie‰ení 
va‰eho internetu a televize

ZAKÁZKOVÁ V¯ROBA PEVN¯CH A NEVRZAJÍCÍCH LÒÎEK
s úloÏn˘m prostorem na lÛÏkoviny na tzv. „v˘klop”, lÛÏka mají odnímatelné matrace v prateln˘ch

potazích a mohou mít i polohovací ro‰ty. V˘roba loÏnic, sektorov˘ch skfiíní, taburetÛ. 
V˘roba sklopn˘ch lÛÏek na stûnu do mal˘ch bytÛ. 

V˘roba a prodej ‰piãkov˘ch matrací a ro‰tÛ. MoÏnost vyzkou‰ení. 
Opravy star‰ích lÛÏek, matrací, lamelov˘ch ro‰tÛ.

Radek Svoboda, Dolní Lhota 170, Blansko. Tel.: 603 293 707. Email: fa.svoboda@email.cz

NEXT REALITY - RK 
s osobním pfiístupem
máme pro vás nejlep‰í nabídku 
na koupi i prodej nemovitosti, 
vyfie‰íme financování nákupu

- tel.: 777 33 49 49, 
e-mail: 

stepan.bahelka@nextreality.cz
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Titul Eko‰kola Letoviãtí
obhájili

Ekot˘m Masarykovy stfiední ‰koly Letovice v Senátu PâR. Draãí lodû na Kfietince jsou jiÏ tradicí. 

V polovinû srpna vrcholily práce 
na stavbû silnice Letovice – Kfietín.

Cel˘ ‰kolní rok 2013/2014 se
Ekot˘m a celá Masarykova stfiední ‰ko-
la, pfiipravovali na obhajobu titulu
Eko‰kola. Titul Eko‰kola je prestiÏní 
ocenûní tûch základních a stfiedních
‰kol, kde se environmentální v˘uka pro-
pojuje s konkrétními praktick˘mi kroky.
Do projektu je zapojeno ‰estapadesát ze-
mí svûta. 

Na‰e ‰kola je v˘jimeãná nejen svojí
energetickou sobûstaãností, ale i tím, Ïe
se plnû vzdûláváme v tématu environ-
mentální v˘chovy. My jako „Ekot˘m”
jsme bûhem ‰kolního roku nav‰tívili
nûkolik firem, které pracují s odpadem.
Získané informace pak ‰ífiíme dál, me-
zi na‰e studenty a nûkdy i do vefiejného
tisku. Díky projektu Eko‰kola se úãast-
níme rÛzn˘ch soutûÏí a pofiádáme zají-
mavé aktivity pro na‰e spoluÏáky i pro
vefiejnost.

Koncem kvûtna probûhl na na‰í ‰kole
audit a odmûnou za na‰i píli byla úspû‰-
ná obhajoba titulu „Eko‰kola”. A tak se
19. 6. 2014 ãást Ekot˘mu vypravila do

bou jsme se rozhodli nav‰tívit dal‰í 
pamûtihodnosti hlavního mûsta. ·li
jsme pfies KarlÛv most, Staromûstské
námûstí, obdivovali Orloj i voskové fi-
guríny slavn˘ch osobností. Dal‰í za-
stávka byla v Muzeu ãokolády, kde
jsme se dozvûdûli o v˘robû ãokolády,
která zaãíná u kakaov˘ch bobÛ, a vidû-
li jsme ukázku v˘roby typické ãokolá-
dové pralinky. Poslední zastávkou na
na‰í cestû bylo muzeum, ve kterém
jsme poznali starodávné muãicí nástro-
je. Cesta zpût na hlavní nádraÏí byla
zpestfiena je‰tû Pra‰nou bránou a âes-
kou národní bankou. 

A tak jsme z na‰í vyslanecké cesty 
udûlali i v˘let po Praze. Byl to nároãn˘
den, kter˘ zaãal uÏ ve ãtyfii ráno a pro
nûkteré konãil v deset hodin veãer, ale
stál to za to! Byl to super den. Jako kaÏ-
d˘ den s Ekot˘mem.

Vá‰ Ekot˘m 
Masarykovy stfiední ‰koly Letovice

www.stfiedni-skola.cz
Foto: archiv ‰koly

draãích posádek. Z toho ãtyfii t˘my ryze
Ïenské, jeden sloÏen˘ z dûtí a ‰est posá-
dek poloamatérsk˘ch. 

V pátek diváci sledovali tréninkové jízdy,
v sobotu dopoledne po poradû kapitánÛ od-
startovali závodníci na trase dlouhé dvû stû
metrÛ, odpoledne potom probûhly závody
na jeden kilometr s otáãkami. V nedûli jely
lodû v kategorii Grand Prix. Cel˘ program
obohatila ukázka vojenské letecké akroba-
cie nad Kfietínkou a vystoupení Leteckého
klubu Letovice. Vítûzové závodÛ draãích lo-
dí pfiebrali ceny v nedûli veãer na Dragon
party u hasiãské zbrojnice v Letovicích a ví-
tûzství oslavili se skupinou LU.Ch Letovice,
která hrála k tanci i poslechu.

Na konci srpna byla dokonãena  re-
konstrukce silnice II/365 v úseku
Letovice – Kfietín v délce 4,652 km, kte-
rá je souãástí stavby „II/365 Letovice –

Horní Pofiíãí extravilány”, financované
za podpory EU. 

Dle Smlouvy o dílo náklady stavby mû-
ly dosáhnout na 54,8 mil. Kã bez DPH.
Skuteãné náklady na stavbu budou v‰ak
vy‰‰í z dÛvodu nutnosti provedení staveb-
ních prací, které nebylo moÏno v rámci
zpracovávání PD pfiedpokládat. Silnice
byla uvedena do pfiedãasného uÏívání.
Starostové Jan Halata z Kfietína
a Rostislav Cichra z Vranové spoleãnû po-
dotkli, Ïe: „Rekonstrukce úseku Letovice -
Kfietín probíhala v urãen˘ch termínech
a dodavatelská firma PORR odvedla dílo
mimofiádné kvality, za coÏ jsou jim obãa-
né dotãen˘ch vesnic vdûãni”. 

Na druhé ãásti stavby, úsek Prostfiední
Pofiíãí – Horní Pofiíãí, probíhají stavební
práce, které by mûly b˘t dokonãeny do
31. 10. 2014. V tomto úseku dochází
k ãásteãnému roz‰ífiení  stávající silnice.
De‰tivé poãasí v srpnov˘ch dnech práce
velmi komplikovaly provlhl˘m a neú-
nosn˘m podloÏím, na které nebylo moÏ-
né vlastní konstrukci vozovky provádût.
Termín dokonãení v‰ak není ohroÏen.

Text: RePo
Foto: R. Cichra

Pofiadí Kfietínka CUP 2014:
200 metrÛ
1. místo Korzár Vranová s ãasem

0:48:42, 2. místo Kfietínská saÀ 0:49:68,
3. místo Artíci Letovice 0:49:78, 4. mís-
to ·orani V. Opatovice 0:50:10, 5. místo
Vranová Crows 0:50:62.

1 kilometr
1. místo Korzár Vranová s ãasem

6:11:25, 2. místo Kfietínská saÀ 6:13:81,
3. místo Vorvani âernovice 6:13:90, 
4. místo ·orani V. Opatovice 6:16:13, 
5. místo Vykreich Letovice 6:17:22.

Text: RePo, R. Cichra
Foto: Petr Neãas

Prahy k slavnostnímu
pfievzetí tohoto titulu.

Pro nûkteré zaãala ak-
ce uÏ o den dfiíve, pfie-
spáváním v na‰í Ekotfií-
dû, protoÏe jsme vyjíÏ-
dûli uÏ v pût hodin ráno,
abychom byli na místû
co nejdfiíve. Hlavním 
cílem byl Vald‰tejnsk˘
palác, kde slavnostní
pfiedání titulÛ Eko‰kola
probíhalo. Po pfiedání
jsme mûli moÏnost pro-
hlídky paláce, nahlédli
jsme i do senátu, kter˘
se nachází v této budovû
v b˘valé konírnû. Ohro-
meni touto barokní stav-

JiÏ tradicí se staly zá-
vody draãích lodí na
Kfietínce, a tak i leto‰ní
pfiedposlední prázdnino-
v˘ víkend obléhaly davy
lidí pobfieÏí „jezera” na
ãtvrtém roãníku (první
byl nult˘) Kfietínka Cup.
Parkovi‰tû plné stánkÛ,
hlasitá hudba, pfies cel˘
den bezmála tfii tisícovky
náv‰tûvníkÛ. Atmosféra
podobná závodÛm F1,
t˘mové stany rozeseté po
celé délce pláÏe.

Organizátor akce TJ
Sokol Letovice zaregist-
roval v leto‰ním roce pfii-
hlá‰en˘ch ‰edesát jedna

Draãí lodû na Kfietínce 
22. – 24. srpna 2014

âást silnice II/365 jiÏ v provozu
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s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 

tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS !

EXOTIKA – slevy až 20%, děti až 0 Kč!
HORY – výběr pobytů autem / busem

zkráceně i se stravou

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!

BLANENSKÉ VZDùLÁVACÍ
CENTRUM BODUJE

„Kvalitu vzdûlávací instituce neurãuje
její zemûpisná poloha, ale profesionální
úroveÀ v˘uky a zku‰en˘ lektorsk˘ t˘m”,
fiíká PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnãífi, MBA,
LL.M., vysoko‰kolsk˘ pedagog a vedou-
cí blanenského vzdûlávacího stfiediska.
(Informaãní a konzultaãní stfiedisko
V·MP ISM Slovakia.) Jan Hrnãífi odpo-
vûdûl na nûkolik otázek:

Co je u Vás nového a na co se chystá-
te v nejbliÏ‰í budoucnosti? 

V leto‰ním roce máme za sebou první
promoce absolventÛ magisterského studia.
V akademickém roce 2014/2015 opût na-
bízíme studium ve dvou tfiílet˘ch bakaláfi-
sk˘ch oborech a na nû navazujících dvou-
let˘ch magistersk˘ch studijních progra-
mech. Jedná se o obory „Sociální sluÏby
a poradenství” a „Hospodáfiská a podnika-
telská etika”. Na‰e vzdûlávací instituce se
terciárnímu a postgraduálnímu vzdûlávání
vûnuje jiÏ sedm˘m rokem. Na tomto poli
spolupracujeme s nejvût‰í evropskou sítí
soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol, International
School of Management a dal‰ími ãesk˘mi
i zahraniãními vzdûlávacími institucemi.
Úspû‰nû jsme pro‰li evaluaãním procesem
a získali pro v‰echny na‰e manaÏerské
programy, akreditaci od prestiÏní britské
certifikaãní autority IES.

Pro koho jsou tyto manaÏerské pro-
gramy urãeny?

Studují u nás manaÏefii z rÛzn˘ch úrov-
ní managementu i starostové obcí a mûst.
Pro firmy a organizace jsme schopni rea-
lizovat studijní programy na míru tak, aby
pfiesnû splnily poÏadavky na vzdûlávání
jejich manaÏerÛ a dal‰ích pracovníkÛ.

Jak a kde probíhá v˘uka?
V̆ uka vzdûlávacích programÛ probíhá

v multimediálních posluchárnách Blanen-

ského vzdûlávacího centra a také formou
e-learningu. Pfiípadní zájemci mohou i ãást
svého studia absolvovat v zahraniãí a zdo-
konalit si tím své jazykové dovednosti. 

Odkud k Vám posluchaãi dojíÏdûjí? 
V˘znam Blanenského vzdûlávacího

centra jiÏ dávno pfiesáhl hranice regionu.
Máme posluchaãe doslova z celé repub-
liky. Spolupracujeme i s univerzitami na
specializaãních manaÏersk˘ch vzdûlá-
vacích programech pro jejich vûdecké
pracovníky. Realizujeme vzdûlávací

programy pro pfiedstavenstva firem a ve-
dení organizací po celé âR apod. 

Kam se mohou obrátit pfiípadní zá-
jemci pro informace?

Kompletní nabídku na‰ich vzdûláva-
cích programÛ, naleznou pfiípadní zá-
jemci na na‰ich internetov˘ch stránkách
www.studiumbk.cz.

Pane Hrnãífii, dûkuji za informace.
Renata Kuncová Polická

Foto: archiv ‰koly

Promoce 2014.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnãífi, MBA. 
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Pane Vrbo, mÛÏete prosím pfiiblíÏit za-
mûfiení spoleãnosti CERGOMONT?

Spoleãnost CERGOMONT zaji‰Èuje ve‰-
kerou ãinnost v oblasti v˘stavby a rekon-
strukcí energetick˘ch systémÛ a staveb; pfie-
dev‰ím se jedná o technická zafiízení budov
zaji‰Èující jejich hospodárn˘ provoz.
ZákazníkÛm poskytujeme sluÏby od návrhu,
studie, pfies projektovou dokumentaci aÏ po
realizaci energetick˘ch staveb a stavebních
úprav se zamûfiením na úsporné technologie.
Zaji‰Èujeme dodávky ve‰ker˘ch potfiebn˘ch
technick˘ch zafiízení budov, vãetnû revitali-
zace star‰ích objektÛ. Na‰imi typick˘mi zá-
kazníky jsou obce, majitelé bytov˘ch domÛ,
administrativních a v˘robních areálÛ, ktefií
pro své nemovitosti potfiebují zajistit nové,
efektivní a hlavnû úsporné technologie pro
vytápûní, ohfiev vody, zdravotnûtechnické
instalace (voda, kanalizace, vnitfiní plynovo-
dy), elektro, zámeãnictví, atd.

VyuÏíváme nejen v‰echny dostupné mo-
derní technologie a trendy, ale hlavnû více
neÏ dvacetiletou zku‰enost, kterou pracov-
níci firmy v této oblasti mají. 

CERGOMONT je nástupcem stavebních
divizí firem VRBA a TEPLO T projevila se
tato fúze pozitivnû v hospodafiení v leto‰-
ním roce?

Jednoznaãnû ano, dokonce mohu fiíci, Ïe

v Drnovicích u Lysic, soukromému investoro-
vi jsme v srpnu pfiedali do uÏívání zrekonstru-
ovan˘ nájemní bytov˘ dÛm s 15 bytov˘mi
jednotkami v Brnû za bezmála 12 mil. Kã,
a takto bych mohl pokraãovat dále.

V souãasnosti, kdy rostou ceny tepla
a energií, je o instalaci moderních 
úsporn˘ch technologií jistû zájem. Kam
se mohou zájemci o sluÏby spoleãnosti
CERGOMONT obrátit?

Prakticky cel˘ t˘m CERGOMONTu je
k dispozici na‰im zákazníkÛm v budovû
VRBA holding s.r.o. na ulici Sukova 6
v Blansku. Dal‰í informace a kontakty mo-
hou zájemci získat na na‰ich webov˘ch
stránkách a to na nové adrese www.cergo-
mont.cz. Pro na‰e klienty a technické 
nad‰ence máme ve ‰kolícím stfiedisku
v Ti‰novû na ulici Jungmannova 1899 k na-
hlédnutí a vyzkou‰ení funkãní vzory tech-
nologie tepeln˘ch ãerpadel, kondenzaãní
technologie v˘roby tepla z plynu a také
systémy ohfievu vody. Velice rádi ukáÏeme
na‰im klientÛm i na‰e vlastní kogeneraãní
technologie v˘roby elektrické energie a tep-
la, zapojené v tepelné soustavû v Ti‰novû.

Pane Vrbo, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv spol. CERGOMONT s.r.o.

K zajímav˘m projektÛm, které jsme v po-
slední dobû realizovali, patfií stavba
Energocentra spoleãnosti Oncomed v Brnû
(objem 25 mil. Kã) nebo dfiíve dokonãená
stavba vyhfiívání fotbalového trávníku FC
Zbrojovka Brno na Srbské ulici v objemu 8
mil. Kã. V SKS Slavkov jsme rekonstruovali
parní kotelnu s pouÏitím úsporn˘ch parních
technologií nebo v Brnû, v b˘valé Lachemû,
jsme realizovali nejvût‰í aplikaci firmy
Viessmann v âeské republice - v˘mûnu parní-
ho kotle s v˘konem 9 MW. V leto‰ním roce
jsme jiÏ dokonãili napfiíklad rekonstrukci kou-
pali‰tû Ti‰nov - II. etapu, instalaci kogeneraã-
ní jednotky v Hartmann Rico ve Veverské
Bít˘‰ce, zdroj páry v konzervárnû Novák
v Hrabûticích u Znojma, kotelnu na dfievní
‰tûpku ve Vla‰imi, cyklopenzion a welness
v Rudolci v jiÏních âechách a dal‰í zakázky.

V souãasnosti provádíme soubûÏnû nûko-
lik projektÛ; napfiíklad je to instalace zdroje
tepla a systému vytápûní pro Z· Ratí‰kovice,
kde jsou pouÏita speciální plynová tepelná
ãerpadla zemû voda, decentralizujeme
systém vytápûní a souãasnû revitalizujeme
jednu z v˘robních hal ve v˘robním druÏstvu
v Konici u Prostûjova, pro obec Bílovice nad
Svitavou opravujeme etapovitû ãást základní
‰koly s tûlocviãnou. V srpnu kolegové pfieda-
li do uÏívání tolik potfiebnou regulaci top-
n˘ch vûtví systému vytápûní v nemocnici
Boskovice, dokonãujeme pfiístavbu ‰koly

skuteãnost pfiedãila moje oãekávání. UÏ
v ãervenci jsme dosáhli naplnûní plánované-
ho roãního obratu a vzhledem k dal‰ím za-
kázkám pfiedpokládám velmi v˘razné pfie-
kroãení plánu na rok 2014. Celkov˘ leto‰ní
obrat by mohl dosáhnout aÏ 80 mil. Kã. Za
tento úspûch chci podûkovat v‰em spolupra-
covníkÛm CERGOMONTU, jehoÏ vedením
jsem povûfiil dlouholetého kolegu Luká‰e
Dvofiáka. Mohu s potû‰ením konstatovat, Ïe
vytvofiením spoleãného mladého t˘mu zís-
kávají na‰i zákazníci a partnefii jistotu a zá-
ruku kvalitní dlouhodobé spolupráce.

MÛÏete uvést pfiíklad nûkter˘ch reali-
zovan˘ch projektÛ?

Parní kotelna Oncomed Brno.

SPOLEâNOST CERGOMONT s.r.o.
realizuje energetické projekty
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Spoleãnost CERGOMONT s.r.o. Blansko, vznikla v prÛbûhu leto‰ního roku a to spojením stavebních divizí spoleãností VRBA, s.r.o.
Blansko a TEPLO T s.r.o. Ti‰nov. CERGOMONT je souãástí firemní skupiny CERGO, která zaji‰Èuje komplexní sluÏby v oblasti bydlení, sprá-
vy nemovitostí, dodávek a montáÏí energetick˘ch technologií se zaji‰tûním jejich správy a provozu. Firmu VRBA zaloÏili v Blansku jiÏ v ro-
ce 1992 otec a syn Vrbové. Souãasného jednatele spoleãnosti CERGOMONT, kter˘m je Ing. Josef Vrba junior, jsem poÏádal o rozhovor:
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Dal‰í sluÏby studia: Manikúra, pedikúra a nehtov˘ design 
Pavla Husáková, tel.: 731 941 521

Studio zdraví a krásy
Blansko, Smetanova 2 (budova prodejny Svítidla – 1. poschodí, vstup ze dvora)

www.studio-zdravi-krasy.cz
Poradna v˘Ïivy a zdravého Ïivotního stylu
✒ kompletní poradenství

✒ anal˘za tûla

✒ v˘Ïivové plány a jídelníãky na míru na základû potfieby klienta 
s pfiihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a krevní skupinû

✒ doporuãení vhodné pohybové aktivity

Poradna je urãena pro v‰echny, 
ktefií se zab˘vají sv˘m zdravím, chtûjí zmûnit svÛj nepfiíli‰ zdrav˘ Ïivotní styl, mají problémy
s nadváhou ãi podváhou, snaÏí se nabrat svalovou hmotu a chtûjí dosáhnout rovnováhy v tûle.

Pavla DoleÏalová, v˘Ïivov˘ poradce
Nutno objednat na tel.: 603 266 186, e-mail: studio.zdraviakrasy@seznam.cz Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 

a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Arboretum ·melcovna Boskovice
zve na podzimní akce

Pane JankÛ, jak se dafií porostÛm
ve Va‰em areálu?

Ony ty v˘kyvy poãasí zase nejsou
tak dramatické, jak se ãasto prezentu-
je. Teplá zima a de‰tiv˘ konec léta se
uÏ urãitû konaly, jen to nezapadá do
na‰ich pfiedstav o charakteru roãních
období. KdyÏ bylo sucho, tak jsme
v arboretu zalévali; celkov˘ stav
v‰ech porostÛ je velmi uspokojiv˘.
Právû nyní, kdy podzim zaãíná zkrá‰-
lovat okrasné rostliny i dfieviny sv˘mi
syt˘mi barvami, je urãitû pfiíhodn˘
ãas k náv‰tûvû na‰eho arboreta.

Je‰tû mû napadla poznámka k tomu
zalévání; v mediích jsem se opakova-
nû setkal s radami odborníkÛ zahrád-
káfiÛm, ve kter˘ch velmi doporuãují
podzimní zalévání. Ano, s tím bych
souhlasil, ale je tfieba vûdût, Ïe se vlá-
ha má dodat rostlinám skuteãnû aÏ tûs-
nû pfied nástupem zimy. Jinak pfiíli‰né
zalévání nadûlá víc ‰kody, neÏ uÏitku.

Podzim v Arboretu ·melcovna - co
v tomto období nabízíte?

Od pátku 17. do pondûlí 20. fiíjna se

Leto‰ní zahrádkáfiská a sadafiská sezona se ch˘lí k závûru. Suchá zima bez snûhu a de‰tiv˘ srpen - to jsou
jistû netypické projevy poãasí; proto jsem se zeptal majitele Arboreta ·melcovna Josefa JankÛ:

bude konat velká Regionální v˘stava
ovoce a okrasn˘ch rostlin ve v˘stavní
hale Dva dvory. Vystavovat budou ãle-
nové místních organizací Svazu za-
hrádkáfiÛ z na‰eho regionu, ÚKZÚZ
zku‰ební stanice Lysice a ZEAS
Lysice a.s. Z na‰í vlastní produkce to
budou mimo jiné také ‰kolkafiské v˘-
pûstky; zájemci se mohou seznámit
s ménû znám˘mi druhy okrasn˘ch
dfievin, které nabízíme také v na‰í pro-
dejnû zahradního centra. 

V̆ stava bude zahájena v pátek v 15
hodin na Dvou dvorech ve v˘stavní

hale. Samozfiejmû bude k dispozici téÏ
cel˘ areál arboreta, vãetnû zoo koutku,
jehoÏ obyvatelé vÏdy potû‰í dûti. Pro
ty bude pfiipraven také nafukovací
skákací hrad a pro v‰echny zajistíme
obãerstvení. V̆ stava bude otevfiena po
cel˘ víkend a navíc v pondûlí pro sku-
piny ze ‰kol. 

Sezonu zakonãíme jiÏ tradiãnû akcí
s názvem Dny adventní vazby, která se
bude konat 26. a 27. listopadu, opût v ha-
le na Dvou dvorech. Bude pfiipraven po-
tfiebn˘ materiál k vlastní tvÛrãí ãinnosti
i moÏnost zakoupit jiÏ hotové v˘tvory.

Prodejna zahradního centra bude
otevfiena také do konce podzimního
období?

Na‰e prodejna bude fungovat aÏ do
15. listopadu, otevfieno má úter˘ aÏ
nedûle od 9:30 do 16:30 hodin.

Nabízíte stále sadové úpravy? 
Ano, máme volné kapacity pro rea-

lizace sadov˘ch úprav, pro celoroãní
údrÏbu vefiejné a soukromé zelenû.
Nabízíme o‰etfiování stromového, ke-
fiového a bylinného patra, úpravu Ïi-
v˘ch plotÛ, v˘sadbu vzrostl˘ch stro-
mÛ, péãi o ruderální plochy, trávníky
a záhonové v˘sadby, odstranûní pafie-
zÛ frézováním, herbicidní odplevele-
ní, údrÏbu vefiejn˘ch a úãelov˘ch
ploch, zaloÏení trávníku v˘sevem, za-
ji‰tûní a pokládání travních kobercÛ.
To v‰e vãetnû zaji‰tûní likvidace
vznikl˘ch odpadÛ. S touto ãinností
máme mnoholeté zku‰enosti. 

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboreta ·melcovna

Podzim v Arboretu ·melcovna. Z v˘stavy ovoce v roce 2013.
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Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU A UHLÍ
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje
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Místostarosta Ing. Jifií
Crha o PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem

Ing. Jifií Crha (druh˘ zleva) se aktivnû úãastnil PMK 2014.

Leto‰ní roãník PÛlmaratonu Morav-
sk˘m krasem pfiilákal rekordní poãet 
úãastníkÛ, jak si to vysvûtlujete?

Není se co divit, je to vlastnû takové
podûkování bûÏcÛ v‰em, ktefií se na je-
ho pfiípravû podíleli. Dnes uÏ mÛÏeme
s jistotou fiíct, Ïe blanensk˘ pÛlmaratón
nejenÏe zapustil pevné kofieny, ale ús-
pû‰nû se rozrostl a posílil svÛj v˘znam
na bûÏecké mapû âR.

fanou‰kÛ. Pro Blansko je to perfektní 
oÏivení, které pfiispívá ke spoleãenské-
mu Ïivotu ve mûstû. 

âím to je, Ïe se právû ná‰ závod pro-
dral do popfiedí v takové konkurenci?

Jak uÏ jsem nûkolikrát fiekl, kromû
v˘bornû zvládnuté organizace je to
hlavnû atraktivita tratû. Pfieci jen je 
opravdu rozdíl, jestli bûÏíte nûkde na

Jak se díváte na pÛlmaratón s od-
stupem ãasu, pfieci jen se mu vûnujete
od jeho poãátku.

KdyÏ se ohlédnu, vidím hlavnû skvû-
lou práci ze strany pofiadatelÛ. KdyÏ
jsme s nimi pfied lety pracovali na roz‰í-
fiení koncepce celého závodu, ani ve snu
by mû nenapadlo, do jakého rozmûru
akce naroste, a jsem za to samozfiejmû
rád. Pro Blansko má tento závod ne-
smírn˘ v˘znam a budu rád, pokud bude
i nadále jen vzkvétat.

¤íkáte pfiínos pro mûsto, v ãem kon-
krétnû vidíte pozitiva?

Pro mûsto je to hlavnû obrovská rekla-
ma po celé âR. PÛlmaraton Moravsk˘m
krasem jiÏ dnes patfií mezi TOP10 ob-
dobn˘ch závodÛ v âR. A vezmûte si, ja-
kou máme konkurenci v podobû bûhÛ
v Praze, Olomouci, Karlov˘ch Varech
a jin˘ch velk˘ch mûstech. Samotn˘ zá-
vod pak do mûsta pfiiláká fiadu náv‰tûv-
níkÛ, aÈ uÏ aktivních sportovcÛ nebo jen

mûstském okruhu nebo nádhernou pfií-
rodou, kterou v okolí Blanska máme.
Ostatnû to pfiiznávají i sami bûÏci. Mám
spoustu pfiátel, ktefií nelitují dorazit
z Prahy, Plznû… jednodu‰e fieãeno, uÏ
se dávno nejedná o lokální záleÏitost.

Bûh je v âR stále populárnûj‰í, vyu-
Ïívá této vlny i samotné mûsto?

Ano, kromû samotn˘ch závodÛ jsou to
hlavnû projekty zamûfiené na mládeÏ.
Letos jsme spustili projekt s název Dûti
sportují s námi, kdy je do v˘uky v matefi-
sk˘ch ‰kolách v Blansku zafiazena atletic-
ká prÛprava pod vedením pro‰kolen˘ch
vedoucích. Od tohoto projektu si hodnû
slibujeme a reakce rodiãÛ a hlavnû sa-
motn˘ch dûtí nám dávají za pravdu. Je to
pro nû vítané zpestfiení, navíc si osvojí zá-
kladní pohybové aktivity a to je dobfie. 

Pane Crho, dûkuji Vám za rozhovor
Renata Kuncová Polická.

Foto: Ing. Jaroslav Parma

Tyco Electronics Czech je souãástí spoleãnosti
TE Connectivity, která je nejvût‰ím svûtov˘m v˘-
robcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Ná‰ moderní závod se sídlem v Kufiimi
(okr. Brno venkov, 10 km severnû od Brna) je
sv˘m v˘robním programem zamûfien˘ na kabelo-
vou a konektorovou techniku pro automobilov˘
prÛmysl (VW, Mercedes, Opel, MBW). Souãasn˘
poãet zamûstnancÛ je více neÏ 2000.

Kontaktujte personální oddûlení:

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddûlení
K AMP 1293, 664 34 Kufiim
Tel.: 541 165 541
e-mail: nabor@te.com
www.tycoelectronics.cz
www.te.jobs.cz

Nabízíme
• dobré finanãní ohodnocení
• ãtvrtletní v˘konnostní bonus
• 13. plat
• pfiíspûvek zamûstnavatele na závodní stravování
• pfiíspûvek zamûstnavatele na dopravu dle vzdá-

lenosti bydli‰tû
• perspektivní a stabilní zamûstnání v prosperující

spoleãnosti
• práce v ãistém a pfiíjemném prostfiedí moderního

závodu
• t˘den dovolené navíc
• autobusové nádraÏí pfiímo pfied závodem s velmi

dobr˘m spojením

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME 
NOVÉ ZAMùSTNANCE

• OPERÁTOR /OPERÁTORKA •
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NABÍZÍM KOSMETICKÉ SLUÎBY 

+ SONOFORÉZU
Studio VISAGE – Iva Koutníková, Blansko

- tel.: 774 355 272

! PENÍZE PRO KAÎDÉHO !
Vyplácení z vlastních zdrojÛ od více 

vûfiitelÛ, Registr a exekuce nyní       
nevadí - OSVâ i bez daÀ. pfiiznání.
Konzultace na tel.: 739 066 462.

Nevoláte nikdy na 900...

CERGOMONT s.r.o., 
dynamická spoleãnost pÛsobící v oblasti

energetick˘ch staveb, pfiijme asistenta/tku
pro podporu realizaãního t˘mu 

a administraci projektové dokumentace.
PoÏadujeme aktivní pfiístup, velmi dobré

komunikaãní schopnosti, pokroãilou 
znalost MS Excel a MS Word, spolehlivost

a vysoké pracovní nasazení. 
Nabízíme férov˘ pfiístup, 

pfiíjemn˘ pracovní kolektiv, moÏnost práce
na zkrácen˘ úvazek. 

V pfiípadû zájmu za‰lete prosím svÛj Ïivo-
topis e-mailem na adresu 

info@cergomont.cz pfiípadnû po‰tou na
adresu spoleãnosti CERGOMONT s.r.o.,

Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

café Bergman
Smetanova 4 Blansko (u kruháãe pod kinem)
tel.: 604 940 541 www.cafebergman.cz

• denní menu
• rozvodové párty
• grilování na letní terase 

- trampolína pro dûti
• svatby, kfitiny, veãírky, 

oslavy

OD ZÁ¤Í DISCO VÍKENDY OLDIES 

➨ Prodám hezk˘, vzrostl˘ pandán. 
V x ‰ kvûtiny v kvûtináãi cca 150 x 130 cm. Vhodn˘
do prostorn˘ch a svûtl˘ch míst. Cena 200 Kã, tel.:
608 326 689. 
➨ Prodám rozmûrnûj‰í koÏenkov˘ sedací vak,
nepouÏívan˘, neponiãen˘. âervená barva, pÛvodní
tvar velkého kfiesla je ãasem zdeformovan˘.
Vhodn˘ spí‰e na dûtské povalování. Cena 150 Kã,
tel.: 608 326 689. 
➨ Prodám osobní automobil Fiat Brava, 
‰edá metalíza v dobrém stavu. Cena 20 000 Kã, tel.:
605 820 043. 
➨ Prodám mramorovou desku
do urnového háje, cena 1 000 Kã, tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám mrazniãku Whirpool 
– 4 ‰uflíky, v dobrém stavu. Cena 1 500 Kã, tel.:
605 820 043. 
➨ Prodám v Boskovicích, v klidném prostfiedí 
zahrádkáfiské lokality v blízkosti lesa ovocnou za-
hradu se zdûnou chatou a prostorn˘m sklepem.
Nemovitost je dostupná motorov˘mi vozidly.
Informace na tel.: 737 483 290. 
➨ Prodám Citroen Xantia 1.6 benz., 
garáÏovan˘ 16 let, najeto jen 115 000 km. Cena 25
000 Kã. Tel.: 605 529 478.
➨ Prodám Pick up Seat Inca 1.4 benz.,
rok v˘r. 1996. Najeto 98 000 km, 5-ti místn˘, prosklen˘,
zelená  barva. Cena  22 000 Kã,  tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám dûtské kolo chlapecké, 
pérák s pfiehazovaãkou, zachovalé, cca 6-8 let cena
1 000 Kã, dále dámské s pfiehazovaãkou rÛÏovo-
bílé cca 10-15 let, za 800 Kã. MoÏná sleva. Jen
SMS  a jen váÏní zájemci. Tel.: 739 732 506. 
➨ Prodám zdûnou, ãásteãnû podsklepenou 
chatu se zahradou 354 m2 v Blansku na Podlesí.
Pozemek lehce dostupn˘ autem. MoÏnost vystavû-
ní domku. Ve‰keré pfiípojky v místû. Cena dohodou,
tel.: 721 625 289. 
➨ Prodám chatu (12 m2, nezafiízená) 
se zahradou (414 m2, elektfiina a voda pfiivedena
k pozemku) na velice klidném, odlehlém místû ve
Svino‰icích u Brna. Zahrada je na vyv˘‰eném místû
ve svahu, orientována na jihov˘chod, s nádhern˘m
v˘hledem do zalesnûného okolí. K oplocenému po-

zemku v osobním vlastnictví vhodnému k rekreaci,
zahrádkafiení i houbafiení pfiiléhá les, louka a dal‰í za-
hrada. Dojezd do Brna a Moravského krasu je cca 20
min. Bez úãasti RK. Dal‰í info a foto na e-mailové ad-
rese info@salonrischa.cz 
➨ Prodám zvlhãovaã vzduchu, 
málo pouÏívan˘, vhodn˘ pro miminka a alergiky.
Pofiizovací cena 3 000Kã, nyní 500 Kã. Tel. 774
741 734.   
➨ Prodám BEZ RK byt 2+1 s balkonem
v Letovicích. ·kola, ‰kolka, zdravotní stfiedisko, 
supermarket, restaurace a dûtské hfii‰tû v místû,
centrum mûsta 1,5 km. DÛm po rekonstrukci - za-
teplení, stoupaãky, plastová okna. Je zde pfiípojka
spoleãné antény a internetu. K bytu náleÏí spíÏka
v mezipatfie a koãárkárna. Pfievod do OV moÏn˘.
606 781 310. 
➨ Prodám fiadov˘ RD 6+1 s garáÏí 
a zahrádkou v Blansku. Bez RK. Tel. 725 865 544. 
➨ Prodám domovní ãistírnu odpadních vod 
BIO CLEANER BC4 s fiídící jednotkou, která byla
v provozu 7 let bez nûjak˘ch oprav. Cena 19 000
Kã, tel.: 777 655 374.
➨ Prodáme star‰í rozlehlej‰í dÛm se zahradou 
a dvorkem - nedaleko Boskovic, smûrem na Blansko.
Více informací na www.prodejpozemku.wz.cz nebo
na tel. 602 607 043. 
➨ Prodám Fiat Punto, nová STK,
EKO zaplaceno, pûtidvéfiové, rok 95, najeto 165
000 km, za 17 tis.Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám okruÏní pilu, trubkové le‰ení,
kuchyÀsk˘ sporák na pevné palivo, ponorné ãer-
padlo 380V, rÛzné zámeãnické vûci. Levnû – pozÛ-
stalost, tel.: 607 704 757. 
➨ Prodám kombinovan˘, univerzální 
‰evcovsk˘ stroj vãetnû dokumentace, TYP 6058,
v˘robce Kovo Bzenec. K tomu zdarma ‰icí ‰evcov-
sk˘ stroj. Cena dohodou, tel.: 739 066 462. 
➨ Prodám válendu s úloÏn˘m prostorem. 
PÛvodní cena 2 300 Kã, nyní za 1 000 Kã. 5 km od
Boskovic, tel.: 733 508 250. 
➨ Prodám svûtl˘, le‰tûn˘ konferenãní stolek
96x50cm, v˘‰ka 56 cm. Cena 500 Kã, tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám nové, levé pokojové dvefie 
prosklené, ‰. 80 cm, barva WENGE. Cena 800 Kã,
tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám talífi do mikrovlnné trouby 
prÛmûr 28 cm. Cena 200 Kã, tel.: 775 991 148. 

➨ Prodám DB Blansko – Píseãná. 1kk, 
28 m2. Cena: 850 tisíc Kã, tel.: 608 744 664. 
➨ Prodám 350 kusÛ tvarovan˘ch cihel 
vhodn˘ch na okrasnou zídku nebo plot. Levnû, tel.:
732 144 739. 
➨ Prodám Kalifornské ãerné králíky. 
Oãkované (samice, samci), cena 300 Kã za kus,
tel.: 516 413 626. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Rodina s 1 dítûtem hledá v Blansku 
nejlépe na Severu, dlouhodob˘ podnájem s moÏ-
ností pfiihlá‰ení TP. 2+kk, do 7000, vãetnû. Od 4
mûsíce 2015. Jen na tel SMS dûkuji. 739 732 506.  
➨ Hledám hodné lidi, ktefií levnû pronajmou 
oplocenou zahrádku s chatiãkou, kde je voda i elektfii-
na. Nejlépe Blansko. Moc dûkuji. Tel.: 732 494 772.
➨ Hledám k pronajmutí zahradu 
na slunném místû s moÏností zalévání. Okolí
Letovic nebo Boskovic. Tel.: 721 018 555. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu pûkn˘ zafiízen˘ byt 2+1 v Letovicích.
8 500 Kã/mûsíc vãetnû inkasa. Tel.: 731 221 922.
➨ Pokud se cítíte sami a nemá vám kdo pomoci 
v domácnosti nebo doprovodit k lékafii, ráda vám
pomohu. Tel.: 732 253 923. 
➨ Nabízím douãování ‰panûl‰tiny v Blansku 
v‰ech úrovní. Mám vystudovanou ‰panûl‰tinu na vy-
soké ‰kole + roãní studium na univerzitû v Alicante.
Kontaktujte mû prosím na e-mail veronika.zivna@se-
znam.cz, ráda zodpovím Va‰e pfiípadné dotazy. 
➨ Pronajmu byt 2+1 (54 m2) po rekonstrukci 
v centru Blanska, ulice Bezruãova, 2. patro. Nastûhování
je moÏné ihned. Cena vãetnû inkasa 8.500 Kã/mûsíc.
Bez úãasti RK. BliÏ‰í info na tel.: 606 631 661. 
➨ Pronajmu byt 2+1 stfied Blanska, 
po rekonstrukci, voln  ̆od 1. 9. 2014, tel.: 608 351 147. 
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pomoc a v pfiípadû zájmu i bydlení v krásném jed-
nopokojovém bytû v na‰em rodinném domû. Tel.
776 756 472. 
➨ Pronajmu pûkn˘ byt 2+1 v Blansku na Severu. 
Byt je ãásteãnû zafiízen. Cena 8 500 Kã/ mûsíc vãet-
nû inkasa. Voln˘ od fiíjna 2014. Tel.: 723 886 646. 
➨ Nabízím k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Ráda poznám hodného a inteligentního pána
pro krásn˘ vztah kamarádství, moÏná ãasem více.
Nehledám bohatství, co potfiebuji k Ïivotu, to mám. Jsem
S· ve vûku 43 rokÛ. Tû‰ím se na odpovûì. Odpovûdi pro-
sím za‰lete na e-mail : Dana.Bohatcova@seznam.cz. 
➨ 36-ti let˘ muÏ hledá 30 – 36-ti letou
hodnou, ‰tíhlou Ïenu nekufiaãku pro váÏn˘ vztah pl-
n˘ lásky, nûhy a dÛvûry. Îít jeden pro druhého. Tel.:
605 303 918. 
➨ Osamûl˘ S· 44/176/78 pohodov˘ nekufiák
v‰estrann˘ch zájmÛ hledá sympatick˘ protûj‰ek pro
trval˘ vztah z Blanska a okolí. SMS na 702 525 970.  

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím ihned garáÏ v Blansku na Píseãné.
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím koãárek golfové hole, zachoval˘ 
se síÈkou pod koãárkem do 1.200 Kã. Tel.: 774 741 734.  
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, tritikále, 
tel. 723 830 686. 
➨ Koupím palivové dfievo, 
tel. 723 830 686 
➨ Koupím pfiívûsn˘ vozík za motorku
PAV 40 (41) v jakémkoliv stavu. Prosím nabídnûte.
Dûkuji, tel.: 777 334 949.
➨ Koupím star‰í rodinn˘ dÛm k opravû
do 1,5 milionu. Dûkuji. Tel.: 603 905 438. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály 
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále kou-
pím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717. 
➨ Koupím chatu - chalupu, 
el. a voda podmínkou. Pûkné místo. Tel. 731 083 618. 

KOUPÍM

najdete

také na 
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Skonãily prázdniny, dûti usedly
opût do ‰kolních lavic a moÏná
právû nyní je vhodná doba, aby-
chom se zamysleli nad tím, jak
kvalitnû máme zabezpeãeny na‰e
domovy a to nejcennûj‰í, na‰e dûti. 

Je dobré si projít star‰í pojistné
smlouvy a posoudit, zda opravdu
pokr˘vají v dostateãné v˘‰i v‰ech-
na moÏná rizika, která Ïivot pfiiná-
‰í. Poji‰Èovna  Allianz nabízí uce-
len˘ komplet pojistek pro zaji‰tûní
Va‰eho domova, pojistek, které
Vám pomohou fie‰it svízelné Ïivot-
ní situace.

Pro dûti to je produkt Pastelka,
kter˘ variabilnû pokr˘vá rizika úra-
zu, váÏného onemocnûní, odpovûd-
nosti a prakticky v‰echny dal‰í 
oblasti rizik, které mohou Va‰e ra-
tolesti ohrozit. 

Poji‰tûní Pastelka prodává Allianz
za zv˘hodnûnou cenu, která je nûkoli-
kanásobnû niÏ‰í, neÏ obdobné produk-
ty pro dospûlé a mládeÏ nad 16 let. 

Velkou v˘hodou tohoto poji‰tûní
je skuteãnost, Ïe mÛÏe b˘t sjedná-
no aÏ do vûku 25 let dítûte za 

cházet. Pokud tedy zjistíte závadu ve
své domácnosti na vodovodním ãi
odpadním fiádu, elektroinstalaci, nebo
vám ve sklepû fiádí hlodavci, ktefií
mohou po‰kodit elektrické kabely
a zpÛsobit poÏár, usadí-li se na pÛdû
sr‰ni, mÛÏete vyuÏít asistenãní sluÏ-
bu, která stejnû jako v mnoha podob-
n˘ch pfiípadech zajistí odstranûní 
potíÏí odborníky. 

Asistenãní sluÏba  Allianz provede
odstranûní závad provûfien˘mi insta-
latéry, topenáfii, zámeãníky, elektri-
káfii, sklenáfii, pokr˘vaãi a dal‰ími fie-
meslníky. âasto je tato sluÏba vyuÏí-
vána pfii „zabouchnutí” klíãÛ v bytû.
Asistenãní sluÏby jsou souãástí poji‰-
tûní domácnosti a jsou poskytovány
bezplatnû. 

Pokud si klient napfiíklad platí poji-
stku v cenû 1000 Kã roãnû, má nárok
na dva asistenãní zásahy za rok, kaÏd˘
do hodnoty 4 000 Kã. Souãástí tûchto
asistenãních sluÏeb jsou také opravy
ve‰ker˘ch elektrospotfiebiãÛ, které
jsou v domácnosti, formou prodlouÏe-
né záruky na 5 let od zakoupení.

Vladimír Franc

dÛm, ale také napfiíklad zahrada, altá-
nek, plot a dal‰í stavby na pozemku. 

Zatímco u konkurenãních spo-
leãností je vût‰inou tfieba tyto ãásti
dopojistit, Allianz ve sv˘ch kvalit-
ních tarifech zahrnuje do pojistky
v‰echny ãásti nemovitosti.

U poji‰tûní domácnosti b˘vá nej-
ãastûj‰ím problémem takzvané
podpoji‰tûní; tedy poji‰tûní movi-
t˘ch ãástí domácnosti na mnohem
niÏ‰í ãástku, neÏ jaká je skuteãná
hodnota vybavení domácnosti.
V pfiípadû pojistné události pak li-
kvidátor zohlední tuto skuteãnost. 

Napfiíklad máte vybavení bytu
v hodnotû 600 tisíc a pojistku na li-
mit 200 tisíc? Po zapoãtení tohoto
podhodnocení pak místo 200 tisíc
dostanete jen 70 tisíc Kã. Proto do-
poruãuji vyuÏít bezplatné sluÏby,
kterou Allianz nabízí a nechat si
zku‰en˘m poradcem navrhnou ak-
tualizaci souãasné pojistky. 

Poji‰Èovna Allianz nabízí k poji‰tû-
ní domácnosti zcela bezkonkurenãní
asistenãní sluÏby. Vychází z pfiedpo-
kladu, Ïe je levnûj‰í haváriím pfied-

pÛvodní, nízk˘ tarif. Jako jediná po-
ji‰Èovna pamatujeme také na pfiípa-
dy, kdy jeden z rodiãÛ se pro úmrtí,
invaliditu ãi jin˘ váÏn˘ dÛvod ne-
mÛÏe podílet na financování této po-
jistky. V takovém pfiípadû pfiebírá je-
ho povinnost spoleãnost Allianz.

Dal‰í oblastí je poji‰tûní nemovi-
tostí, tedy rodinn˘ch i bytov˘ch do-
mÛ a poji‰tûní domácnosti. U tohoto
produktu se ãasto zapomíná na to, Ïe
souãástí majetku není jen vlastní

Vladimír Franc, MBA foto: ph

Poji‰Èovna ALLIANZ zajistí Vá‰ domov

(k
om

er
ãn
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dû
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ní

)

Nabídku jedné z nejvût‰ích svûtov˘ch poji‰Èovacích spoleãností pfiibliÏuje Vladimír Franc, MBA,
generální reprezentant Allianz poji‰Èovny, a.s., v Blansku:

Pro podrobnûj‰í informace o tûchto pojistn˘ch produktech doporuãuji nav‰tívit na‰e zastoupení v Blansku na adrese Svitavská ã. 14B; je to budova 
mezi Billou a Benzinou. Otevfieno máme Po, St – 8:00-12:00; 13:00-18:00; Út, ât, Pá – 8:00-12:00; 13:00-17:00.

Kontakt: telefon 603 143 926, kód VIP slevy „MOJE_ALLIANZ"_aÏ_60%, email: vladimir.franc@iallianz.cz, webová prezentace: www.allianzfranc.cz
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Pane Sychro, ocenûní a diplomy získa-
lo víc va‰ich v˘robkÛ, proã si nejvíce cení-
te diplomu, kter˘ na soutûÏi v Pardubicích
získal vá‰ fiemesln˘ chléb?

Domnívám se, Ïe právû kvalitní chléb,
kter˘ je vysoko cenûn pro jeho chuÈ, vÛni,
trvanlivost a celkovou kvalitu, je oprávnû-
nû na‰í chloubou. VÏdyÈ chléb by mûl b˘t
základem kaÏdého pekafiství. Tradice vítá-
ní v˘znamn˘ch hostÛ chlebem a solí po-
tvrzuje skuteãnost, Ïe v na‰ich konãinách
tvofiil chléb vÏdy základní potravinu. 

Navíc soutûÏe o nejlep‰í fiemesln  ̆chléb se
úãastníme jiÏ od vzniku této  kategorie v roce
2002. Po celou tu dobu, tedy 13 let, je
Bene‰ovsk  ̆chléb hodnocen jako v˘robek vy-
nikající kvality. Je to pro nás tedy také zpÛsob
nezávislé kontroly, která prÛbûÏnû potvrzuje, Ïe
na‰e snaha o udrÏení nejvy‰‰í kvality je úspû‰-
ná. O tom, Ïe se jedná o prestiÏní soutûÏ, svûd-
ãí fakt, Ïe se jí v posledních letech úãastní i vel-
kov˘robci peãiva, jejichÏ hlavní doménou jsou
dodávky levného peãiva pro obchodní fietûzce.

Pfiedpokládám, Ïe dlouhodobû udrÏet
laÈku kvality na nejvy‰‰ích pfiíãkách není
jednoduché...

Po urãitou dobu byl problém odolat tlakÛm
prodejcÛ na sniÏování cen, coÏ se dá uskuteã-

nit jen pouÏitím
ménû kvalitních
surovin. Na‰tûs-
tí se v poslední
dobû projevuje
stále víc zájem
z á k a z n í k Û
o kvalitní potra-
viny; jiÏ se do
vûdomí vefiej-
nosti dostal po-
znatek, Ïe kvali-
tu není moÏno
pofiídit za nej-
niÏ‰í cenu. Stále
víc lidí je ochot-
no za chutné pe-
ãivo si pfiiplatit. Chci také podûkovat na‰im
zamûstnancÛm, ktefií mají na kvalitû na‰í
celkové produkce v˘znamnou zásluhu.

Vá‰ provoz, kter˘ má velk˘ podíl noãní
práce, je umístûn ve stfiedu Bene‰ova;
nemáte problémy s místní samosprávou
kvÛli noãnímu ruchu?

S vedením obce i obyvateli Bene‰ova
máme velmi dobré vztahy. KoneckoncÛ na-
‰e spoleãnost vytváfií témûfi padesátku pra-
covních míst, coÏ je v na‰em regionu cenû-
no. Navíc se snaÏíme z prostfiedkÛ firmy

poskytovat pomoc tûm, ktefií ji potfiebují;
podporujeme akce pro dûti nebo seniory,
místní spolky, zafiízení pro postiÏené obãa-
ny jako tfieba Betany v Boskovicích.
KaÏdoroãnû pfiispíváme na rÛzné kulturní,
spoleãenské a sportovní akce. Letos to by-
ly napfiíklad Boskovické bûhy, Quanto cup
– turnaj malé kopané a mnoho dal‰ích. 

Pokud si ale mám postûÏovat, tak by to
bylo na sluÏby poskytované státní správou;
konkrétnû mám na mysli stav silniãní sítû na
území okresu Blansko. V na‰em regionu jsou
snad nejzanedbanûj‰í silnice ‰iroko daleko.
Hodnû jezdím v âechách i na Moravû po 
okresních silnicích, ale tak mnoho zcela roz-
bit˘ch vozovek, jaké jsou na Blanensku, jsem
nikde nevidûl. U nás, v okolí Bene‰ova, jsou
silnice podobné tankodromu; staãí v‰ak pfiejet
na území sousedního okresu a kvalitnûj‰í 
údrÏba je hned patrna. JelikoÏ nedílnou sou-
ãástí ãinnosti na‰í spoleãnosti je rozvoz peãi-
va, ‰patn˘ stav vozovek nás stojí nemalé pro-
stfiedky nutné k opravám vozového parku.

Zmínil jste rozvoz peãiva; kam v‰ude
své v˘robky rozváÏíte?

Máme tfii vlastní prodejny; zde v Bene‰ovû,
v Boskovicích a v Prostûjovû. Na‰e v˘robky
rozváÏíme do obchodÛ COOP na Blanensku
a okolí, do prodejen spoleãnosti Quanto na

Svitavsku a do mnoha dal‰ích men‰ích obcho-
dÛ v ‰irokém okolí.

MÛÏete pfiiblíÏit sortiment pekárny DO-
PES, kter˘ zákazníkÛm nabízíte?

Kromû základního sortimentu, kter˘ tvo-
fií chléb a rohlíky v rÛzn˘ch gramáÏích, jsou
to stále více Ïádané v˘robky zdravé v˘Ïivy;
jako chléb ‰paldov˘, rohlíky celozrné, cere-
ální, grahamové a mnoho dal‰ích. Také v té-
to kategorii se mÛÏeme pochlubit ocenûním
na‰eho peãiva. Dále dodáváme na pulty pro-
dejen mnoho druhÛ slaného a sladkého pe-
ãiva; namátkovû bych jmenoval rohlíky se
s˘rem, slaninou, malé pizzy, koblihy a kolá-
ãe s rÛzn˘mi náplnûmi a zhruba 50 dal‰ích
druhÛ rÛzného peãiva. Ucelen˘ sortiment
nabízí na‰e podnikové prodejny, kde navíc
je moÏno zakoupit na‰e peãivo v kombinaci
s rÛzn˘mi doplÀky, takÏe na místû lze po-
snídat, ãi posvaãit. Takovéto ucelené svaãi-
ny dodáváme i pfiímo do ‰kol, napfiíklad do
Pedagogické ‰koly v Boskovicích.

Pfiehled o na‰em v˘robním sortimentu
a také o v‰ech diplomech a ocenûních na-
‰í produkce najdou zájemci na podniko-
vém webu: www.dopes.cz.

Pane Sychro, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Diplom z roku 2014.

Na soutûÏi v˘robcÛ chlebÛ, kterou organizuje Podnikatelsk˘ svaz pekafiÛ a cukráfiÛ v âR, získala letos pekárna
DOPES opût diplom potvrzující vynikající kvalitu jejich hlavního produktu – fiemeslného Bene‰ovského chleba.
Jednatele spoleãnosti DOPES s.r.o., Antonína Sychry, jsem se zeptal:

Bene‰ovská pekárna DOPES
získala opût ocenûní za vynikající kvalitu
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JiÏ v dávné dobû si lidé v místû,
kde se nyní nachází letovick˘ zá-
mek, zaloÏili osadu. Náãelník této
osady postupnû roz‰ifioval svou
moc a nab˘val majetek, aÏ se stalo,
Ïe tvrz Letovice ovládala celé teh-
dej‰í okolí. Existují dvû moÏnosti,
podle ãeho je jméno Letovice odvo-
zeno. První, více pravdûpodobnûj‰í
je verze, Ïe mûsto Letovice je po-
jmenováno podle náãelníka Leta,
jenÏ údajnû se svou ãeledí Letovice
zaloÏil. Druhá verze tvrdí, Ïe
Letovice dostaly své jméno podle
mírnûj‰ího poãasí, které zde údajnû
panovalo. Tedy, Ïe je zde léto del‰í
– je ho více.

Z pradávn˘ch dob osídlení
Letovic nám písemné zmínky chybí.
V nejstar‰ích zachovan˘ch listinách
nalezneme jako pÛvodní drÏitele le-
tovického panství rod pánÛ
z Letovic. Jako první majitel dfievû-
né tvrze je roku 1203 uvádûn Bofiita
z Letovic. Za panování pánÛ
z Letovic do‰lo k pfiestavbû tvrze na
kamenn˘ hrad, kter˘ byl spolu
s mûsteãkem v dobû husitsk˘ch vá-
lek dobyt husitsk˘mi vojsky.

Posledním muÏsk˘m potomkem
pánÛ z Letovic byl Hynek, kter˘ 
po sobû zanechal dvû dcery
Machnu a Eli‰ku. Svatbou Machny
a Markvarta z Lomnice pfie‰la jed-
na polovina letovického panství na
starobyl˘ rod pánÛ z Lomnice.
Druhá dcera Eli‰ka prodala roku

1446 svÛj díl pánÛm z Boskovic.
Tak se stalo, Ïe hrad spolu s dvo-
rem, mûsteãkem a pfiilehl˘mi vesni-
cemi i lesy byl rozdûlen mezi dva
vlivné moravské rody, mezi nimiÏ
velmi ãasto docházelo k rozepfiím. 

V roce 1499 pfiipadla polovina le-
tovického majetku na Ladislava
z Boskovic. Jak uÏ bylo dfiíve fieãe-
no, patfiil tento muÏ mezi nejvzdûla-
nûj‰í a nejmocnûj‰í muÏe tehdej‰í
spoleãnosti. Dafiilo se mu panství
hojnû roz‰ifiovat a v roce 1505 od
lomnick˘ch koupil druhou polovinu
hradu a mûsteãka Letovic. Tím do‰lo
ke slouãení letovického panství v je-
den celek. Ladislav z Boskovic byl
velmi ‰tûdr˘m pánem a podporoval
stavitelské umûní. Za jeho panování
pravdûpodobnû do‰lo i k pfiestavbû
letovického hradu, jehoÏ pÛdorys
odpovídá dne‰ní podobû zámku.

Zajímavostí je, Ïe na zámku
v Letovicích byl pofiízen jedin˘ do-
chovan˘ opis ãeského pfiekladu ce-
stopisu Milion, jehoÏ autorem je
slavn˘ stfiedovûk˘ cestovatel Marco
Polo. Tento pfieklad je uloÏen v mu-
zejní knihovnû v Praze a pocházel
zfiejmû z Ladislavovy knihovny, coÏ
nám dokládá jeho kladn˘ vztah ke
kultufie a umûní. 

Po smrti Ladislavovû pfievzal pan-
ství jeho syn Kry‰tof z Boskovic,
kter˘ Letovice roku 1544 prodal
hrabûcí rodinû z Hardeku. Za jejich
pÛsobení zde do‰lo k pozitivnímu
rozvoji v oblasti náboÏenské, ‰kol-
ské i dobroãinné. Od roku 1613 do
osudu panství v˘znamnû zasáhl ‰le-
chtick˘ rod pánÛ z Thurnu, kter˘
s Letovicemi proÏil tûÏké období tfii-
cetileté války. Od poloviny 17. sto-
letí se pak v Letovicích bûhem krát-
kého ãasu vystfiídalo nûkolik drÏite-
lÛ. Teprve v roce 1724 se do Letovic
dostává rod pánÛ z Blümengen, za
jejichÏ vlády byla zapoãata stavba
klá‰tera a nemocnice fiádu milosrd-
n˘ch bratfií. Po 96 letech, v roce
1820, byl tento rod vystfiídán rodem
pánÛ z Kálnoky, jenÏ pÛsobil
v Letovicích aÏ do konce druhé svû-
tové války.

Text: Ilona Vávrová

Zpracováno dle knihy: Emanuel Janou‰ek,
Pamûti mûsta Letovic (1995)

Erb ‰lechtického rodu
pánÛ z Letovic.

Malebné mûsto v údolí
fieky Svitavy
V severním cípu blanenského okresu

se rozprostírá mûsto, jemuÏ dominují
zámek a barokní kostel s klá‰terem mi-
losrdn˘ch bratfií. Od nepamûti pfiedsta-
vovalo toto mûsto skrze obchodní cestu
hlavní spojnici mezi Moravou a âecha-
mi. I dnes spojuje Brno a Prahu, neboÈ
tudy vede dÛleÏitá Ïelezniãní traÈ. Ano,
fieã je o mûstû Letovice. 
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Pfiipravujeme pro vás kaÏdodenní 
pravidelné rozhlasové vysílání aktualit

a zpravodajství z regionu 

– sledujte www.listyregionu.cz

V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 637 702, email: pavekkeramika@centrum.cz

OOddssttrraaňňoovváánníí  ppaařřeezzůů  ss  nnáámmii  jjee  hhrraaččkkaa
Pávek Keramika, spol. s r.o. Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou

OdstraÀování pafiezÛ provádíme
v˘luãnû na základû písemné 

objednávky.

Úãtujeme dle prÛmûru pafiezu 10 Kã za 1 cm prÛmûru.  
Cena za dopravu frézy je 10 Kã za 1 km. 

V pfiípadû úãtované ãástky nad 5 000 Kã dopravné nefakturujeme. 
Likvidaci vydrcené dfievní hmoty a zeminy provádí zadavatel.

☛ OdstraÀujeme pafiezy pomocí nejnovûj‰í pafiezové frézy SC 30TX firmy Vermeer.
☛ Pomocí frézy jsme schopni ve velmi krátké dobû odstranit prakticky jak˘koli pafiez 

v parcích, na hfibitovech, alejích a podobnû.
☛ Pafiezy odstraÀujeme standardnû cca 10 cm pod úroveÀ terénu.
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